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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.december 14-i
nyilvános üléséről, mely 16 óra 00 perckor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
Tatai László Polgármester
Buzás Sándor
Ballér Zoltán
Haller István
képviselők
Távol van: Hutter Tamás képviselő
Tanácskozási joggal: Novák Edit aljegyző
Meghívottak:Érdeklődő: -fő
Tatai László polgármester köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy Nemesgörzsöny
Község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő
jelen van. Hutter Tamás képviselő távolmaradását előre jelezte. Ismerteti szóban a kiküldött
napirendi pontokat Mivel kiegészítés, kérdés nem érkezett, felkéri a képviselő-testületet, hogy
szavazzon a napirend elfogadásáról.
Nemesgörzsöny község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
94/2015.(XII.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. december 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási megállapodás módosítása
előadó: polgármester
2.) Vegyes ügyek
előadó:polgármester
Napirendek tárgyalása:
1.)Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási megállapodás
módosítása
előadó: polgármester
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Tatai László polgármester elmondja, hogy a megállapodás módosítására az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően van szükség. Módosításra kerül a tag önkormányzatok
lakosságszáma, pontosításra kerültek a székhelyadatok. A családsegítő- és gyermekjóléti
feladatok tekintetében a jogszabályi változások miatt csak a gesztor települések
szerepelhetnek, így ez is módosításra került.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2015.(XII.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, valamint
azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
2.)Vegyes ügyek
előadó:polgármester
Tatai László polgármester elmondja, hogy tulajdonosi hozzájárulást kér az Elektroszer Kkt.
földkábeles csatlakozó vezeték építéséhez, melyet a Nemesgörzsöny, József A u. 2. 369 hrszú ingatlan villamos energia ellátásához szükséges. Az építés közterületet érint,
Nemesgörzsöny, József A u. 424 hrsz, és a Rákóczi u. 368 hrsz-ú ingatlant.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2015.(XII.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Nemesgörzsöny, József Attila u. 2. 369 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához szükséges
földkábeles csatlakozó vezeték építéséhez a Nemesgörzsöny József A u. 424. hrsz, valamint a
Nemesgörzsöny, Rákóczi u. 368. hrsz-ok vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást
megadja.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester elmondja, hogy a ravatalozó építése addig ameddig elkészült, a
támogatás ma átutalásra került. Az iskola pályázat még nincs kiírva.
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Elmondja, hogy megjött a Nagy Miklósnak az árajánlata. Megbízható, több környékbeli
településen is dogozik. Javasolja a járda felújítással kapcsolatban korábban meghozott
68/2015.(IX.14) önkormányzati határozat visszavonását, mivel nem vállalják úgy, hogy a
végén kerülne kifizetésre a felújítás. Nem rendelkeznek akkora tőkével, hogy ilyen
feltételekkel vállalják. Javasolja, hogy egyben határozzon a testület az új kivitelezővel
kapcsolatban.
Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Tatai László polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti javaslatot, s
megállapítja, hogy Nemesgörzsöny Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
97/2015.(XII.14.) önkormányzati határozat
Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
68/2015.(IX.14.) önkormányzati határozatot visszavonja, és egyben megbízza Nagy Miklós
(székhely:8500 Pápa, Celli út 34., asz: 62892104-2-39)építési vállalkozót Nemesgörzsöny,
Zrínyi u. járda felújítási munkáival, Bruttó 10.726.420.- Ft összegben. Egyben felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Tatai László polgármester megkérdezi, hogy van valakinek még hozzászólása?
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésén megtárgyalandó további napirend
nincs, kérdés, bejelentés hiányában a 2015. december 14-i nyilvános ülést 17óra 40 perckor
berekeszti.
K.m.f.
Tatai László
polgármester

Ivanics Barbara
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:
Novák Edit
aljegyző
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